TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE LA SPECIALIZAREA

CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI AUDIT CONTABIL
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Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gsavoiu@yahoo.com
Disciplina: Situaţii statistice financiar contabile
1. Sistem de indicatori statistici financiari contabili pe termen scurt la nivelul firmei W
2. Subsisteme de indicatori pentru optimizarea calcului inflaţiei
3. Modele econometrice ale datoriei publice in România
4. Sistem de indicatori pe termen scurt la nivelul firmei Z
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU – m_bengescu@yahoo.com
Disciplina: Fiscalitate şi contabilitate
1. Fiscalitatea şi contabilitatea capitalurilor proprii
2. Contabilitatea şi fiscalitatea dividendelor
3. Legislaţie contabilă şi fiscală privind imobilizările
4. Regimul contabil si fiscal privind TVA
5. Contabilitatea si fiscalitatea cheltuielilor
Disciplina: Contabilitate în partidă simplă
6. Contabilitatea si fiscalitatea impozitului pe veniturile din profesii libere
7. Aspecte contabile si fiscale privind veniturile din premii si din cedarea folosintei bunurilor
8. Contabilitatea si fiscalitatea veniturilor din investitii si din pensii
9. Evidenta contabila si fiscala a veniturilor din activitati agricole si din apicultura
Conf. univ. dr. Claudia BURTESCU - claudia.burtescu@yahoo.com
Disciplina: Metodologie si standarde de audit financiar
1. Auditul situaţiilor financiare la SC………
2. Planificarea unui audit al situatiilor financiare.
3. Auditul extern la o instituţie publică. Studiu de caz la...
Disciplina: Contabilitatea Operaţiunilor de Reorganizare a Societăţilor Comerciale
4. Lichidarea societăţilor comerciale. Studiu de caz la .......
5. Contabilitatea operaţiunilor de divizare. Studiu de caz la…..
6. Contabilitatea operaţiunilor de fuziune prin absorbţie. Studiu de caz la…..
7. Dizolvarea societăţilor comerciale. Studiu de caz la …….
Disciplina:
Contabilitate Financiară Aprofundată
8. Contabilitatea operaţiunilor de leasing. Studiu de caz la……..
9. Contabilitatea operaţiunilor de franciză. Studiu de caz la…..
10. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de vânzări de mărfuri
11. Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale de cumpărări de mărfuri
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU - firescuvictoria@yahoo.com
Disciplina: Auditul performanţelor întreprinderii
1. Auditul performanţei utilizării resurselor publice pe exemplul....;
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2.

Guvernanţa corporativă şi impactul acesteia asupra performanţei întreprinderii pe
exemplul...
Disciplina: Contabilitatea de gestiune aprofundată
3. Modelul Cost Volum Profit şi tehnica scenariilor pe exemplul....;
4. Costurile calităţii în contabilitatea întreprinderilor româneşti prestatoare de servicii...
5. Metode moderne de măsurare şi raportare a performanţei întreprinderii pe exemplul
6. Utilitatea senzitivităţii în analiza cost-beneficiu pe exemplul...
Disciplina: IAS şi IFRS în contabilitatea curentă
7. Studiu empiric privind calitatea raportării financiare sub incidenţa IAS-IFRS...;
8. Reevaluarea imobilizărilor corporale, variantă românească a valorii juste pe exemplul....
9. Studiu empiric privind imobolizările necorporale ale societăţilor listate la Bursa de Valori
Bucureşti
10. Conformitatea deprecierii activelor bilanţiere cu Standardele Internaţionale de
Contabilitate
Disciplina: Auditul în societăţi bancare şi de asigurări
11. Auditul calităţii portofoliului de credite pe exemplul... ....
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC - daniela.bondoc@gmail.com
Disciplina: Analiza performanţelor întreprinderii
1. Analiza performanţelor entităţilor listate la Bursa de Valori. Studiu de caz la societatea ...
2. Analiza performanţelor reflectate de indicatorii de rentabilitate la societatea ...
Disciplina: Analiză economico-financiară aprofundată
3. Analiza utilizării resurselor umane şi a cheltuielilor cu personalul la societatea ...
4. Analiza activităţii de producţie şi comercializare la societatea .........
Lect. univ. dr. Mariana BĂNUŢĂ - mari.banuta@yahoo.com
Disciplina: Politici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi
1. Consolidarea conturilor prin metoda integrării globale. Studiu de caz la grupul…
2. Politici contabile privind stocurile în procesul de consolidare. Studiu de caz la grupul…
3. Tratamente contabile privind imobilizările corporale şi financiare în procesul de consolidare.
Studiu de caz la grupul…
4. Realizarea operaţiunilor de omogenizare în procesul de consolidare a conturilor grupurilor de
societăţi
5. Consolidarea conturilor prin metoda punerii în echivalenţă
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU - mihaela_gadoiu@yahoo.com
Disciplina: Diagnosticul financiar pe baza informaţiilor contabile
1. Instrumente utilizate in stabilirea diagnosticului financiar al întreprinderii. Studiu de caz la
societatea ...
2. Analiza performanţelor întreprinderii- obiectiv fundamental al diagnosticului financiar
3. Bilanţul contabil- instrument utilizat in aprecierea situaţiei financiare a societăţii ...
4. Analiza patrimoniala a întreprinderii. Studiu de caz la societatea ...
5. Diagnosticul riscului - obiectiv al diagnosticului financiar la societatea ...
6. Cash-flow-ul – informaţie de realizare a diagnosticului financiar la societatea ...
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU - taicumarian@yahoo.com
Disciplina: Informatii contabile si decizii manageriale
1. Adoptarea deciziilor în condiţiile aplicării metodei (de calculaţie) … la …
2. Adoptarea deciziilor în condiţiile aplicării metodei costurilor standard la …
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3. Adoptarea deciziilor strategice pe baza informaţiilor privind costul la …
4. Adoptarea deciziilor tactice pe baza informaţiilor privind costul la …
5. Centrele de responsabilitate şi adoptarea deciziilor la ...
6. Costurile ascunse ale întreprinderii şi implicaţii în procesul decizional
7. Decizii manageriale pe baza informaţiilor privind costurile de mediu la …
8. Informaţii contabile şi decizii manageriale în instituţiile publice
9. Informaţiile contabile şi deciziile manageriale în comerţul cu amanuntul
Disciplina: Doctrina şi deontologia profesiei contabile
10. Standarde şi reglementări contabile
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